
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  18 сесії ( січень  2017 року) 

№ з/п Назва проекту рішення  Відповідальні за 

розроблення проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала проект 

рішення  

 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про міський 

бюджет» 

Похила Л.В. 

Стець І.О. 

Прилуцький М.М. 

 Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацького центру «Вись» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Жовтило А.В. 

Шпак А.В. 

Ніколенко О.В. 

 Про стан позашкільної освіти на території Маловисківської міської ради Жовтило А.В. 

Шпак А.В. 

Артишко В.В. 

 Про внесення змін до рішення міської ради  «Про програму забезпечення культурно-

масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 

роки» від 16лютого 2016 року № 69 

Жовтило А.А. 

 

Прилуцький М.М. 

Жигалов Т.М. 

Артишко В.В. 

 Про розмежування та взяття  на облік об’єктів  культурної   спадщини   Жовтило А.В. 

Рижикова Ю.О. 

Артишко В.В. 

 Про впорядкування орендних  відносин Бакалінський О.М. 

Линник Л.І. 

Бровченко О.Д. 

 Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

Линник Л.І. 

Паріпа О.І. 

Ніколенко О.В. 

 Про затвердження програми поводження з ТПВ в м. Мала Виска на 2017-2020 

роки 

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А. 

Бровченко О.Д. 

 Про створення Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та інженерно-транспортної 

інфраструктури Маловисківської  міської ради 

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А 

Бровченко О.Д. 

 Про коригування базових тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів для споживачів на 

території об’єднаної територіальної громади 

Бакалінський О.М. 

Аврунов В.А. 

Науменко О.О. 

Бровченко О.Д. 

 Про внесення змін до Регламенту  Маловисківської      міської ради  

Маловисківсьої міської об’єднаної територіальної громади сьомого скликання 

Постолюк Л.А. Ніколенко О.В. 

 Про затвердження проектної заявки на придбання грейдера Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

 Про План роботи міської ради на 2017 рік Постолюк Л.А Ніколенко О.В. 

 Про  вилучення   земельних ділянок  Бакалінський О.М. Кирстя О.Л. 



Цибульський І.А. 

 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

 

 

 Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність громадянам міської ради 

  

 Про надання у власність земельної ділянки гр. Дудковській О.А. за адресою: 

вул.В.Винниченка, 34, м.Мала Виска  

  

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Тупаленко Н.Л. за адресою: вул. Степова, 37 та пров. Степовий, 1, 

с.Первомайське Маловисківського району 

  

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Голованову В.М. за адресою: вул. Степова, 6, с.Паліївка 

Маловисківського району 

  

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Разілевичу А.Н. за адресою: вул. 

Тобілевича, 68 м. Мала Виска Маловисківського району 

  

 Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради № 83 від 25 

лютого 2011 року  

  

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Романів М.М. для розміщення та обслуговування аптеки за адресою: 

вул.Велігіна, 2В-2,  м. Мала Виска 

  

 Про внесення  змін  до  рішення   сесії Маловисківської міської ради  № 767 від 26   

червня  2014   року 

  

 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо зміни цільового призначення 

частини земельної ділянки, яка знаходиться у власності гр. Нетреби  Віти 

Володимирівни по вул. Тобілевича, 50 в  м.Мала Виска 

  

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сергатій Марині Валентинівні за 

адресою: вул. Гоголя, 181 м. Мала Виска Маловисківського району 

  

 Про надання дозволу гр. Середі Н.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для розміщення ТС 

на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Велігіна 

  

 Про надання дозволу гр. Середі Н.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для розміщення ТС 

на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Містечковій 

  

 Про створення комісії з  розгляду заяв громадян щодо надання населенню Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 



субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

 Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради 

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

 Іщук Світлані Юріївні, м. Мала Виска, вул. Матросова, 14,   Постолюк Л.А. Жигалов Т.М. 

 Сокуренко Світлані Василівні,  м.Мала Виска, вул. Центральна, буд.64, кв.28 Постолюк Л.А. Жигалов Т.М. 

 Тарасенко Людмилі Дмитрівні, м.Мала Виска, вул.Центральна, буд.57, кв.4, Постолюк Л.А. Жигалов Т.М. 

 Бурченко Галині Леонідівні, с.Тарасівка, вул. Нижня, 13, Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

 Кавун Тетяні Геннадіївні м.Мала Виска, вул. Б.Хмельницького, 71 Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

 Гіляровській Ірині Панасівні, м.Мала Виска, вул. Шевченка, 3, кв.113, Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

 Бішінтєєву Віталію Миколайовичу, м. Мала Виска, вул. Містечкова, 183 Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

 Бабанському Юрію Івановичу,  м.Мала Виска, вул. Центральна, 64 А, кв.27, Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

 Брехунцю Миколі Григоровичу, м.Мала Виска, вул. Комунальна, 7, кв.1, Постолюк Л.А Жигалов Т.М. 

  


